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1. Kuvaile työpäivääsi ts. minkälaisia töitä päivän aikana teet. 

 

Työnsisällöt 
 

 

2. Minkälaista ammatillista osaamista mielestäsi työssäsi tarvitset? 

 

Ammattitaito 

Kvalifikaatio & 

kompetenssi 

 

 

3. Mitä erityisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä mielestäsi 

työssään tarvitsee? Esimerkiksi seuraavissa asioissa: vanhus, vanhuus, palvelut, 

sosiaaliturva, etuudet, muut vanhustyöntekijät, työyhteisöt ja yhteistyökumppanit, 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Erityisosaaminen 

Kvalifikaatio & 

kompetenssi 

 

 

4. Ovatko työsi vaatimukset muuttuneet viimeisten 5-10 vuoden aikana ja millaisiksi? 

 

Muutosvaateet 

Toimintaympäristö 

 

 

5. Minkälaisena koet / näet vanhustenhuollon sosiaalityön tulevaisuuden? 

 

   Tulevaisuuden haasteet 

     Kvalifikaatio &  

kompetenssi 

     Työnsisällöt 

 

 

6. Minkälaisissa asioissa ja miten haluaisit kehittää itseäsi vanhustenhuollon 

sosiaalityöntekijänä? 

Itsensä kehittäminen 

Osaaminen 



 

 

Oppiminen 



 

 

OHJAAVAT APUKYSYMYKSET (19.9.2000) 

 

1. Työnsisällöt 

 

 vapaamuotoisesti normaali työpäivä 

 miten työpäiväsi etenee 

 työn sisällöt, tehtävät 

 tyypillinen esimerkkitapaus 

 

2. Kvalifikaatiot & kompetenssi 

 

 mitä ammattitaito mielestäsi on 

 kuka tai mikä edellyttää kuvaamasi ammattitaitovaatimuksia 

 millaisia persoonallisia ja henkilökohtaisia ominaisuuksia pitää olla 

ammattitaitovaatimusten lisäksi 

 miten työsi mielestäsi eroaa muiden vanhustenhuollon työntekijöiden työstä 

 

3. Erityisosaaminen 

 

 liittyykö työhösi vanhustyön erityisosaamista 

 mitä ne ovat (luettele) 

 minkä tyyppisten asioiden / tilanteiden yhteydessä 

 

4. Muutosvaatimukset 

 

 millaisissa asioissa tapahtunut muutoksia 

 mistä muutosvaatimukset tulevat 

 ovatko muutosvaateet lisääntyneet, vaikeutuneet 

 tärkeimmät vaatimukset (luettele) 

 sosiaalityöntekijän rooli / tehtävä muutoksessa 

 

5. Tulevaisuus 

 

 miltä näyttää 

 miten koet 

 miten pyrit vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin (esimerkkejä) 

 uhka vai mahdollisuus 

 

6. Omat kehittymistarpeet 

 

 mitä ne ovat 

  

  

 

 

 



 

 

 

Varsinaiseksi tutkimustehtäväksi tarkentuu edellisen perusteella seuraavat tutkimusongelmat: 

 

1. Mitkä ovat gerontologisen sosiaalityön työnsisällöt (ydintehtävät ja näitä tukevat 

muut tehtävät/toiminnot)? Työnsisällöillä tarkoitetaan niitä ydintehtäviä, tietoja ja 

taitoja, joita sosiaalityöntekijä työssään päivittäin tarvitsee. Muiksi toiminnoiksi 

luetaan kaikki se työ, joka tukee varsinaisia ydintehtäviä. Haastattelussa kysymys 

jakautuu kahteen toisiaan tukevaan teeman. Ensiksi sosiaalityöntekijä saa 

vapaamuotoisesti kuvailla päivittäistä työtään. Tämän jälkeen tutkija pyytää häntä 

kertomaan tyypillisen esimerkkitapauksen valossa työnsä rakentumista sisältöineen. 

 

2. Minkälaisia ammattitaitoon liittyviä kvalifikaatioita ja kompetenssia työskentely 

sosiaalityöntekijältä edellyttää? Kysymyksen tarkoituksena on selville ne 

ammattitaitovaatimukset, joita sosiaalityöntekijältä työssään vaaditaan tai 

edellytetään. Kvalifikaatiovaatimukset liittyvät siis muodollisiin 

pätevyysvaatimuksiin. Kompetenssilla puolestaan tarkoitetaan henkilökohtaisiin 

valmiuksiin liittyviä ammatillisia tietoja, taitoja ja muita persoonallisia 

ominaisuuksia, joita hän itse työssään tarvitsee. Henkilökohtaisilla valmiuksilla ja 

persoonallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan omakohtaisesti hankittuja ammatillisia 

tietoja ja taitoja sekä työntekijän persoonaan liittyviä piirteitä, joita työskentely 

edellyttää, mutta joita ei työn muodollisissa pätevyysvaatimuksissa esitettä. 

 

3. Minkälaista ammatillista erityisosaamista gerontologisella sosiaalityöntekijällä on? 

Kysymyksen tarkoituksena on selvittää ja tarkentaa ammattitaidon kannalta oleellista 

erityisosaamista. Kysymyksellä pyritään selvittämään myös ammatillista 

erityisosaamista ja eroja verrattuna muihin vanhustenhuollon työntekijöihin. 

 

4. Millaisia vaatimuksia gerontologiseen sosiaalityöhön kohdistuu? Kysymyksen 

tarkoituksena on selvittää, millaisia gerontologisen sosiaalityön toimintaympäristöstä 

tulevat paineet, muutokset ja haasteet ovat ja miten työntekijä näihin pyrkii 

vastaamaan. 

 

5. Miltä gerontologisen sosiaalityön tulevaisuus näyttää? Kysymyksen tarkoituksena on 

selvittää, miten sosiaalityöntekijä itse ajattelee tulevaisuutensa, mitkä asiat hänen 

mielestään siihen vaikuttavat ja miten hän itse ajattelee oman tulevaisuutena 

sosiaalityöntekijänä. 

 

6. Minkälaisissa asioissa ja miten sosiaalityöntekijä haluaa kehittää itseään 

gerontologisena sosiaalityöntekijänä? Kysymyksen tarkoituksena on selvittää omia 

ammatillisia kehittämis- ja oppimistarpeita gerontologisen sosiaalityön näkökulmasta. 



 

 

    Tutkimus / Lisuri / Haastattelukysymykset 

 

Kari Salonen / 21.9.2000 
 

GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ AMMATILLISENA TYÖNÄ 

 

 

 

TEEMAHAASTATTELUKYSYMYKSET 1 - 6 

 

 

 

1. Kuvaile työpäivääsi ts. minkälaisia töitä päivän aikana teet. 

 

 

2. Minkälaista ammatillista osaamista mielestäsi työssäsi tarvitset? 

 

 

3. Mitä erityisiä tietoja, taitoja ja valmiuksia vanhustenhuollon 

sosiaalityöntekijä mielestäsi työssään tarvitsee ja millaisissa asioissa? 

Esimerkiksi seuraavissa asioissa: vanhus, vanhuus, palvelut, 

sosiaaliturva, etuudet, muut vanhustyöntekijät, työyhteisöt ja 

yhteistyökumppanit, yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

 

 

4. Ovatko työsi vaatimukset muuttuneet viimeisten 5-10 vuoden aikana 

ja millaisiksi? 

 

 

5.  Minkälaisena koet / näet vanhustenhuollon sosiaalityön 

tulevaisuuden? 

 

 

6.  Minkälaisissa asioissa ja miten haluaisit kehittää itseäsi 

vanhustenhuollon sosiaalityöntekijänä? 

 
 


